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คํานํา 

  การบริหารความเสี่ยงถือเปนหนาที่ของทุกคนในองคกร ตั้งแตผูบริหารจนถึงเจาหนาที่

ผูปฏิบัตงิานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตองเริ่มจากการกําหนดกลยุทธดวยการมอง

ภาพรวมทั้งหมดขององคกร โดยคํานึงถึงเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบโดยรวม แลวกําหนด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได 

  แผนบริหารความเสี่ยง จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจ

เก่ียวกับเรื่องตาง ๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทําให

เกิดความเสียหายแกองคกร ภายใตการดําเนินงานทุกองคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปนความไมแนนอนที่

อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมาย จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปน

ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางท่ีกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร 

วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนดแนวทางใน

การจัดการความเสี่ยง และตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดย

มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ      

ความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนั้นเพ่ือใหผูบริหารและ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตามแผนที่กําหนดไวเพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได  

   แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังไดก็ตอเมื่อไดมีการนํา

แผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกสวนราชการที่จะให          

ความรวมมือในการนําไปดําเนินการตออยางจริงจัง และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เก่ียวของทุกระดับ รวมทั้งเปนประโยชนตอการพัฒนา

งานตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

 

   การบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณหรือ

สถานการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวาหนวยงานของรัฐสามารถ

บรรลุเปาหมาย 
 

  การตรวจสอบภายใน เปนกิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม

และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบ

ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
 

  การควบคุมภายใน เปนการกระทําใด ๆ ก็ตามที่หัวหนาสวนราชการ ฝายบริหาร และกลุม

บุคคลกําหนดใหมีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองคกรและกําหนดแนวทางใน         

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานสามารถ

บรรลผุลสําเร็จไดตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

  จากความหมายของการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในจะ

เห็นวาการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในถือเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน เพราะการบริหาร      

ความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายใน นอกจากการตรวจสอบภายในจะมีหนาที่ในการประเมินและให            

ความเชื่อมั่นตอระบบการบริหารความเสี่ยงแลว ผูตรวจสอบภายในเองตองระลึกอยูเสมอวาการบริหาร     

ความเสี่ยงถือเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ หรือชวย

บรรเทาภาวะวิกฤติที่องคกรเผชิญอยูได ภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของผูตรวจสอบภายใน คือ การประเมินระบบ

การบริหารงานภายใน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงอยางรอบคอบ เพื่อเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของ

องคกรในการกําหนดแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในขณะเดียวกันการบริหารความเสี่ยง

จะเปนการกําหนดวิธีการที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ เปาหมายท่ีสําคัญของงานตรวจสอบภายในอยางหนึ่ง คือ การใหความเห็นตอผูบริหารวาระบบ

การควบคุมภายในการกํากับดูแล รวมถึงระบบการบรหิารความเสี่ยงวามีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะทําให

องคกรมั่นใจไดวาจะสามารถบรรลุตามเปาหมายขององคกรอยางสมเหตุสมผล ขอบเขตของงานตรวจสอบ

ภายใน ตองกําหนดวัตถุประสงค การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  รวมถึงการควบคุม และติดตามเพื่อการ

ประเมินผลงาน  ผูตรวจสอบภายในตองแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป เพ่ือ

สรางความมั่นใจแกองคกรวางานที่ปฏิบัติอยูนั้นจะสนับสนุนใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ไวอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan) แลว เพ่ือใหเกิด

ความม่ันใจวาจะสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูตรวจสอบภายในตองกําหนดแผน

ภายใตวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงตองทําใหครอบคลุมทุกกระบวนการของ

งานตรวจสอบภายใน ตั้งแตเริ่มตนกําหนดเปาหมายจนถึงการติดตามผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตอง
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เขาใจวางานตรวจสอบภายในไมเพียงมุงเนนที่การตรวจสอบเอกสารวามีการอนุมัติถูกตอง มีการจัดเก็บเอกสาร

ที่สมบูรณ แตงานตรวจสอบภายในตองมุงเนนที่การตรวจสอบไปที่การประเมินระบบงานวามีความเหมาะสม

ตอการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือไม  รวมทั้งการคนหาวาอะไรเปนอุปสรรคหรือปญหาสําคัญตอ

การบริหารงานขององคกร ซึ่งหมายถึง การเขาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองคกร และการเตรียม     

ความพรอมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เพ่ือการบรรลุตามเปาหมายขององคกรและเพ่ือการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและประสิทธิภาพตอไป เพ่ือตอบสนองสิ่งดังกลาวจึงตองทําการประเมินความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหทราบวามีปจจัยหรือเหตุการณใดบางท่ีจะสงผลกระทบใหงานตรวจสอบภายในไมสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงค จากลักษณะของการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่กลาว

มาแลวจะเห็นวาเปนความสัมพันธและความเก่ียวของที่ไมอาจแยกจากกันได นอกจากการตรวจสอบภายใน

ภายใตหลักการบริหารความเสี่ยงแลวผูตรวจสอบภายในจะมีสวนชวยในการวิเคราะหหาความเสี่ยง เพ่ือให

ขอมูลกับฝายบริหารในการกําหนดแนวทางแกไขหรือปองกันไมใหเกิดความเสียหาย  

 

2. ความหมายการบริหารความเสี่ยง  

 

   การบริหารความเสี่ยง เปนแนวทางการกําหนดกิจกรรมหรือกระบวนการเพ่ือการปองกัน หรือ

ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง หรือเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหไดรับการประเมินและการควบคุมที่

เปนระบบเพ่ือประสิทธิภาพขององคกร  
 

  การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ

โ ค โ ซ  (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) ไ ด ใ ห

ความหมายของการบริหารความเสี่ยงวา หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ผูบริหาร

และบุคลากรทุกคนในองคกรเพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ไดรับการออกแบบเพ่ือใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการ

ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ เพ่ือใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคที่

องคกรกําหนดไว  จากกรอบความคิดของ COSO อาจกลาวไดวา การบริหารความเสี่ยงเปนการนํากลยุทธ 

มาตรการ หรือเปนการกําหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่

เก่ียวของกับกิจกรรม หนวยงานหรือการดําเนินงานขององคกร เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง หรือลด   

ความเสียหายของผลที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง รวมทั้งการกําหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

ใหอยูในระดับที่ผูบริหารระดับสูงยอมรับได การดําเนินการจึงตองทําเปนกระบวนการทั้งระบบ  
 

   จากความหมายขางตนสรุปไดวา การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปจจัย

และควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ โดยพยายามลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย

เพ่ือใหระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดหรือควบคุม

ได รวมถึงสามารถตรวจสอบไดอยางเปนระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร

เปนสําคัญ 
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๖ 

3. ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 

 

   ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตองพบกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนภาวะคุกคามท่ี

อาจเปนผลมาจากองคกรอยูภายใตความไมแนนอนหรืออาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหองคกรไมสามารถ

บรรลุตามวัตถุประสงค องคกรที่กําหนดใหนําการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใชจะสามารถดําเนินการให

บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว การบริหารความเสี่ยงเปนการคาดการณในอนาคตวาจะเกิดอะไรขึ้น ถา   

การคาดการณทําใหผูบริหารสามารถมองเห็นความไมแนนอนที่อาจจะเกิดและสงผลเสียตอองคกรได จะทําให

เกิดการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางแกไขไวลวงหนาเทากับเปนการปองกันหรือเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือ

จัดการกับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  
 

  การบริหารความเสี่ยง ถือเปนสวนประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ทุกคนในองคกรตองมี 

สวนรวมไมใชเปนหนาที่ของบุคคลใดหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง ทุกคนควรไดมีสวนรวมในการวิเคราะหและ 

กําหนดกลยุทธโดยผูบริหารระดับสูงเพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ บางหนวยงานอาจถือวาการบริหาร

ความเสี่ยงที่ดีจะเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงความสามารถ และผลการดําเนินงานของทุกคนที่มีสวนรวมกันภายใน

องคกร การบริหารความเสี่ยงจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยจะชวยลดปญหา อุปสรรค หรือสิ่งไมคาดคิดที่อาจเกิดขึ้นและสงผลเสียหายตอ 

การปฏิบัติงาน รวมทั้งปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพยากรขององคกร  

 

4. องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง  

 

   การบริหารความเสี่ยงใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองดําเนินการโดยนําองคประกอบตาง ๆ มา

ผสมผสานกับกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยตองทําเปนกระบวนการ หรือเปน

ขั้นตอน องคประกอบดังกลาว สรุปไดดังนี้  
 

  1. สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) การวิ เคราะหความเสี่ยงเพื่อ        

การบริหารจัดการจะเริ่มดวยการศึกษาสภาพแวดลอมภายในนโยบายทั่วไปขององคกร ปรัชญาของผูบริหารใน

การบริหารความเสี่ยง รวมถึงจรรยาบรรณในการทํางานของบุคลากรทุกฝาย สภาพแวดลอมภายในจะมีผลตอ

การกําหนดกลยุทธและเปาหมายของธุรกิจรวมถึงการระบุประเมินและกําหนดแนวทางเพื่อการจัดการกับ  

ความเสี่ยง  

   2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Establishment) การกําหนดวัตถุประสงคเปน

การกําหนดสิ่งที่องคกรตองการทําใหสําเร็จหรือบรรลุผล หรือเปนผลลัพธของการดําเนินงาน ในขั้นตอนนี้ 

องคกรควรมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นนั้นมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ การกําหนด 

วัตถุประสงคที่ชัดเจนจะชวยใหองคกรสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางครบถวนการ

วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) คือ การรวบรวม และประมวลผลขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงที่องคกรอาจ

ตองเผชิญ ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม  
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   3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีหนาที่รวมกันใน

การวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร สิ่งที่ผูบริหารควรตองคํานึงถึงในขั้นตอนนี้ คือ ปจจัยเสี่ยงทุกดานที่อาจจะเกิดขึ้น แหลงที่กอใหเกิด

ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร รวมถึงความสัมพันธระหวางเหตุการณและผลที่อาจเกิดข้ึน 

วิธีการในการระบุความเสี่ยงอาจใชวิธีการระดมสมอง วิธีการวิเคราะหสถานการณภายในองคกร หรือวิธีการ

วิเคราะหตามข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละขั้น โดยอาจมีการจําลองเหตุการณตาง ๆ ภายในองคกร เพ่ือ

วิเคราะหหาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการศึกษาหาความเสี่ยง 

ในข้ันนี้ควรเก็บรวบรวมขอมูลความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในรูปจํานวนครั้งของการเกิดความเสียหาย และขนาดของ

ความรุนแรง รวมถึงขอมูลของการดําเนินงาน เพ่ือนํามาศึกษาหาแนวทางในการลดความสูญเสีย ซึ่งจะเปน

ประโยชนในการดําเนินงาน ตอไป  
 

   4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย

ขั้นตอนตาง ๆ โดยมุงเนนการประเมินหาโอกาสและผลกระทบเมื่อมีเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้น การประเมินจะ

เริ่มจากการกําหนดเกณฑมาตรฐาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน เกณฑท่ีกําหนดอาจเปนไดท้ังเกณฑเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงจะเนนความสําคัญทั้ง 2 ดาน คือ  

       4.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่

ระบุไวในองคประกอบที่ 3 มาประเมินหาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากนอยเพียงใด  

       4.2 ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง เปนการประเมินเพ่ือหาระดับความรุนแรงหรือ

มูลคาความเสียหาย หากมีเหตุการณที่เกิดจากความเสี่ยง การประเมนิความเสี่ยงจะทําใหทราบถึงความสัมพันธ

ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงวามีความรุนแรงในระดับใดจากระดับความ

รุนแรงที่ทราบในขั้นนี้จะมีการจัดลําดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง เพ่ือจะนําความเสี่ยงที่มี

ระดับความรุนแรงสูงมา จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงตามลําดับกอนหลังเพ่ือลดความสูญเสียขององคกร  
 

   5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) หรือ/การจัดการความเสี่ยง (Risk 

Management) ฝายบริหารตองเลือกวิธีการจัดการหรือตอบสนองตอความเสี่ยงที่เกิดข้ึน ถาองคกรตองการ

จัดการกับความเสี่ยง จะเริ่มดวยการจัดทําแผนความเสี่ยง เพื่อเปนการกําหนดกลยุทธหรือแนวทางปฏิบัติที่จะ

ชวยปองกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการลดความเสียหายของผลท่ีอาจเกิดจากความเสี่ยงใน

กิจกรรมที่ไมมีการควบคุมหรือมีอยู แตไมเพียงพอจะนํามาศึกษาเพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงตอไป จาก

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงมีอยูหลายวิธี ผูบริหารอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือนําหลายวิธีมาผสมรวมกัน 

เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ กัน เพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและความรุนแรงจากผลกระทบใหอยู

ในชวงที่องคกรยอมรับได นอกจากนี้องคกรสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตอผลกระทบจากความเสี่ยงไดในลักษณะ

ตาง ๆ เชน การยอมรับความเสี่ยง (Accept)  การลดความเสี่ยง (Reduce) หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

(Avoid) เปนตน 
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   6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม คือ สวนหนึ่งของ 

กระบวนการบริหารงาน การควบคุมจะทําใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยงตามที่ไดวางแผนไว 

กิจกรรมการควบคุมยังทําใหทราบถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

โครงสรางและวัฒนธรรมองคกร ในขั้นตอนนี้สิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ การมอบหมาย บุคลากร เพ่ือรับผิดชอบ

กิจกรรมการควบคุมโดยผูที่ไดรับมอบหมายจะพิจารณาถึงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดกําหนดใช

อยูในปจจุบัน และสามารถกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ทีส่ําคัญควร

ตองมีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงภายในองคกรใหชัดเจน เมื่อองคกรไดประเมินความ

เสี่ยงและประเมินการควบคุมภายในและพบวายังมีความเสี่ยงหลงเหลือ อยูภายในองคกร ผูบริหารตองประเมิน

วิธีการจัดการที่สามารถนําไปปฏิบัติได ในการตัดสินใจเลือกผูบริหารไดพิจารณาถึง 1. พิจารณากอนวาเปน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได หรือไม  2. เปรียบเทียบตนทุนที่เกิดกับผลประโยชนที่ไดรับเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยง 

มีประสิทธิภาพ และคุมคากับสิ่งที่เสียไป 3. เมื่อเลือกกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงแลวใหกําหนดวิธีการ

ควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงดวย  
 

   7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ขอมูลสารสนเทศ

ทั้งจากภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับองคกรถือเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการภายในองคกร ซึ่งรวมถึง

การบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพตองอาศัยขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา จึงจําเปนตองมีระบบ   

การเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสื่อสารขอมูลถึงกันก็ถือเปนสิ่งจําเปนในการบริหาร

เชนกัน องคกรท่ีมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยแตขอมูลไมสามารถสื่อสารถึงกันไดก็ไมเกิดประโยชน  
 

   8. การติดตามผลและการทบทวน (Monitoring and Review) ภายหลังไดดําเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดดําเนินการตามแผนแลวบรรลุผลสําเร็จทําใหเกิด 

ประสิทธิภาพผูบริหารจําเปนตองมีการติดตามผล ซึ่งจะเปนทั้งการประเมินคณุภาพ และติดตามความเหมาะสม

ของวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ใชอยูวามีหรือไม รวมทั้งเปนการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมที่ไดกําหนดไว

ขางตน การติดตามผลจะทําใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการความเสี่ยงที่นํามาใชมีความเหมาะสม และมี

คุณภาพสามารถนําไปใชไดทุกระดับภายในองคกร การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําได 2 ลักษณะ 

คือ 1. เปนการติดตามเปนครั้ง ๆ ตามรอบระยะเวลา หรือ 2. เปนการติดตามอยางตอเนื่องในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งการติดตามอยางตอเนื่องจะทําใหผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงไดอยาง

ทันที นอกจากนี้องคกรควรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือติดตามการบริหารความเสี่ยง

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

5. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 
       การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับไดสามารถ
ดําเนินการเปน  4  ขั้นตอน  ดังนี ้
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๙ 

1. ศึกษาวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 
   วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานจะตองสอดคลองกับภารกิจ ( Mission ) ของหนวยงานนั้น ๆ  
ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงคของหนวยงานจะแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

1.1 วัตถุประสงคในระดับหนวยงาน  ( Entity – Level  objectives )  เปนวัตถุประสงคของ            
การดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน  โดยทั่วไปจะระบุไวในแผนกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน  เชนเดียวกับภารกิจ ( Mission )  และกลยุทธในภาพรวมของ
หนวยงาน  เชน ภารกิจหลักของหนวยงาน โครงสรางของหนวยงาน แนวโนมการดําเนินงานของ
หนวยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง เปนตน 

1.2 วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม  ( Activity – Level objectives )  เปนวัตถุประสงคของ              
การดําเนินงานที่ เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่หนวยงานกําหนด เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน ซึ่งวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุน และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในระดับหนวยงาน เชน ระบบการประมวลขอมูลทางการเงินและบัญชี เปนตน  

 

2. ระบุปจจัยเสี่ยง 
   ปจจัยเสี่ยงของหนวยงานสามารถเกิดข้ึนไดทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัยเหลานี้จะ 
สงผลกระทบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย หรือผลการดําเนินงานในหนวยงาน  เชน การเปลี่ยนตัวผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงที่สําคัญ ๆ บอยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ      
การปฏิบัติงานของหนวยงาน  เปนตน 

    เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบตอการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานไมเทากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผูบริหารตองติดตาม
พิจารณา และระบุปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่คาดวาจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุม
ถึง 

(1) ผลกระทบจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอมตอ           
การดําเนินงานของหนวยงาน 

(2) ปจจัยความเสี่ยงที่ไดระบุไวในการวางแผนและการประมาณการของหนวยงาน 
(3) ขอตรวจพบที่ไดรับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตามและประเมินผล 
(4) ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลวุัตถุประสงคของหนวยงาน  เชน ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงาน

ในอดีตที่ผานมาไมบรรลุตามวัตถุประสงค คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ  
และขอกําหนดตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน  

 

3. การวิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยง 
   การวิเคราะหถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีตอหนวยงาน  ซึ่งโดยปกติปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมี

ผลกระทบตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน  การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกตางกัน  ผูบริหารควรให
ความสําคญักับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นบอย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใชวิธีการหรือเทคนิคที่ใช
วิเคราะหใหเหมาะสมกับขนาด  ลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถประเมินระดับความสําคัญของความเสี่ยง
ไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งผลเสียหายท่ีอาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น  โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห
ปจจัยเสี่ยงจะเปนดังนี ้
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๑๐ 

3.1 ประเมินระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง คือ การนําปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมาพิจารณาถึง
ความสําคัญวา หากเกิดข้ึนแลวมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยแคไหน โดยอาจวัดเปนระดับนอย  
ปานกลาง  สูง 

3.2 ประเมินความถ่ีที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาวาปจจัยเสี่ยงท่ีไดเรียงลําดับความสําคัญไว
แลวมีโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงนั้นในระดับนอยมาก นอย ปานกลาง สูง การวิเคราะหโดย          
การประเมินความสําคัญและการประเมินความถ่ีท่ีปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใชผสมผสานกัน เชน 
ปจจัยเสี่ยงบางอยางมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแตละครั้งสูญเสียเงินนอย แตถาเกิดบอย ๆ เขา  
โดยรวมอาจมีจํานวนเงนิสูงก็จะทําใหเกิดความสําคัญได 

3.3 เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงที่เหมาะสม  โดยบางครั้งอาจไมจําเปนตองวิเคราะหในรูป
ตัวเลข  แตอาจวิเคราะหออกมาเปนระดับตาง ๆ เชน  สําคัญมาก ปานกลาง  หรือนอย เปนตน 

 

4. กําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 
   เม่ือหนวยงานสามารถวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ฝายบริหารควรพิจารณาหาวิธี  เพ่ือ

ปองกันความเสี่ยงนั้น ๆ โดยตองคํานึงถึงคาใชจายท่ีตองใชวาคุมกับประโยชนที่จะไดรับหรือไม ซึ่งใน          
การกําหนดแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยง ผูบริหารควรพิจารณาวาความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นนั้นเปน   
ความเสี่ยงในลักษณะใด  เชน 

4.1 กรณีท่ีเปนความเสี่ยงเก่ียวกับหนวยงานโดยรวม  ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกที่มิไดอยู
ภายใตการควบคุมของผูบริหาร   การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยการบริหารความเสี่ยง  
ซึ่งมีกลยุทธ ดังนี ้
(1) กําหนดโครงสรางพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กําหนดผูรับผิดชอบกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง  และกําหนดความสัมพันธระหวางหนาที่การบริหารความเสี่ยงกับหนาที่การประเมิน
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มตนดวยการกําหนดวัตถุประสงค  ซึ่ง
สัมพันธกับกลยุทธและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  เราจะประเมินความเสี่ยงดวย
การระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดลําดับความสําคัญ  และการวัดผลกระทบของ       
ความเสี่ยงเหลานั้นที่อาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน 

(2) ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใชระบุความเสี่ยงทั้งหมดท่ีเปนไป
ได เพ่ือใชเปนจุดเริ่มตนในการประเมินความเสี่ยง  มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความสําคัญ
ที่สุดกอนและจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม 

(3) พัฒนากลยุทธการบริหารความเสี่ยง  กลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่จะประสบความสําเร็จ  
ตองมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคลองกับกลยุทธของหนวยงานโดยตรงกลยุทธการบริหาร    
ความเสี่ยงตองไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับความเสี่ยงแตละประเภท  เชน กลยุทธ          
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงและการถายโอนความเสี่ยง  
เปนตน 

(4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หนวยงานตองพัฒนาเทคนิคการบริหาร
ความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน  โดยเฉพาะการบริหาร     
ความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

(5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนขั้นตอนของหนวยงานตองอาศัยงาน
ดานตรวจสอบภายใน โดยในข้ันตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหนาที่อื่น ๆ เชน  
การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ  และการใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัย   
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๑๑ 

(6)  การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบความสําเร็จของหนวยงานในที่สุด  
แหลงขอมูลที่สามารถนํามาใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น  รวมถึงขอมูล
สารสนเทศที่ถูกตองเชื่อถือไดและขอมูลที่เกิดจากการสะทอนความเสี่ยงของหนวยงาน       
การปรับปรุงตองรวมถึงระบบการวัดเปนจํานวนหนวยที่ใชไดในระยะยาว  เชน จํานวน และ
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่ ไดรับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือไดจึงเปนสิ่งจําเปน และจะทําให
หนวยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยงและผลกระทบที่หนวยงานจะสามารถรับไดหรือไม
เพียงใด 

4.2 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและอยู
ภายใตการควบคุมของผูบริหาร  การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรม        
การควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 

  การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการใหความเสี่ยงอยูในสภาพที่เปนผลดีกับหนวยงานนั้นจะมี 
ลักษณะการจัดการได  5  ลักษณะ  คือ 

(1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น 
(2) การจัดการในลักษณะที่ทําใหลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสูระดับความเสี่ยงต่ํา 
(3) การจัดการในลักษณะที่เปนการกระจายความเสี่ยง 
(4) การจัดการในลักษณะที่เปนการถายโอนความเสี่ยงหรือโยกยายความเสี่ยง 
(5) การจัดการในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

     การจะใชวิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกลาวขางตน  ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและความ
เหมาะสมของการดําเนนิงานในหนวยงานนั้น ๆ ดวย  ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะตองคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี ้

(1) ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาจะทําอะไร ณ จุดใด 
(2) ตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหนวยงานหรือไม อยางไร ณ จุดใด 
(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร ตองดําเนินการใหเกิดความชัดเจนและตอง

สื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานทราบดวย 
(4) ตองมีการรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  

  หนวยงานจึงตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยูเสมอ และสรางกลไกชวยบริหารความเสี่ยงใหอยู 
ในระดับที่สามารถยอมรับได หรือกําหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมตอไป 
 
6. ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง สรุปได ดังนี้  

1. เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคหรือภารกิจหลักขององคกรมีการรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน ซึ่งถือ

เปนการสรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอผูบริหาร เพ่ือใชในการบริหารงานดานตาง ๆ  

2. ชวยใหพนักงานทุกระดับภายในองคกรมีความเขาใจในภารกิจหลักขององคกรที่จะสงผลตอความสําเร็จ

ตามเปาหมาย รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอความสําเร็จขององคกร  

3. เปนเครื่องมือสําคัญที่จะสรางความมั่นใจใหกับผูบริหารวาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจะไดรับการจัดการดวย

วิธีการที่เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ยังใชเปนเครื่องมือสําคัญในการวางแผน ควบคุม และ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลตอความ สําเร็จตามเปาหมายขององคกร รวมทั้งเปนการสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกองคกร  
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๑๒ 

4. ชวยใหเกิดรูปแบบของการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยผูบริหารมีความเขาใจใน

วัตถุประสงคขององคกรและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน  

5. ชวยใหการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ โดยไดพิจารณา

ถึงระดับความเสี่ยง และการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในแตละกิจกรรมอยาง 

6. การบริหารความเสี่ยงถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญที่จะชวยใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนําไปสู

การมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

ขอมูลพื้นฐาน 

1. ประวัติความเปนมา 

     องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งข้ึน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ มีฐานะเปนนิติบุคคลและครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด กวาจะมา

เปนองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบปจจุบัน  องคการบริหารสวนจังหวัดได

มีการวิวัฒนาการมาตามลําดับ โดยเกิดจากการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นเปนครั้งแรก ตามความในพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งมีฐานะเปนองคกรที่ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาหารือแนะนําแกกรมการจังหวัด 

โดยยังมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาค  
 

       ตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึ้น โดยมีความประสงคที่จะแยก

กฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะ แตสภาจังหวัดยังทําหนาที่เปนสภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัด

เชนเดิม จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่ง

กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด เปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการใน

จังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ทําใหอํานาจของกรมการจังหวัด เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด

ดังนั้น ผลแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทําใหสภาจังหวัดมีฐานะเปนสภาที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดดวย 

ตอมาไดเกิดแนวความคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ใหมีประสิทธิภาพและใหประชาชนไดเขามามี

สวนรวมในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน “องคการบริหารสวนจังหวัด” จึงเกิดข้ึน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกจาก

จังหวัด ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 

ซึ่งเปนกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มี

ฐานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้อาจแบงวิวัฒนาการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ออกเปน ๓ ระยะ ดังนี้ 
 

ยุคสภาจังหวัด (ระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๙๘) 

          นับตั้งแตพ.ศ. ๒๔๗๖ ที่ไดมีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  

พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งนับเปนจุดกําเนิดและรากฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด อาจกลาวโดยสรุปถึงฐานะ 

อํานาจหนาท่ีบทบาทของสภาจังหวัดไดในขณะนั้นยังไมไดมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่น และ เปนนิติ

บุคคลที่แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามกฎหมายจึงเปนเพียงองคกรตัวแทนประชาชนรูปแบบ

หนึ่งที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกจังหวัด ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักร

สยาม พ.ศ.๒๔๗๖ กําหนดใหจังหวัดเปนหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยอํานาจการบริหารงานในจังหวัด

อยูภายใตการดําเนินงานของกรมการจังหวัด ซึ่งมีขาหลวงประจําจังหวัดเปนประธานสภาจังหวัด มีบทบาทเปน

เพียงท่ีปรึกษาเก่ียวกับกิจการของจังหวัดแกคณะกรรมการจังหวัด แตกรมการจังหวัดไมจําเปนตองปฏิบัติตาม

เสมอไป  
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๑๔ 

          กระท่ังในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดมีการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด เปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบการบริหารราชการ

แผนดิน กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองราชการในจังหวัด สภาจังหวัดจึงเปลี่ยนบทบาทจาก

สภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัดมาเปนสภาท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด สําหรับอํานาจหนาท่ีของสภา

จังหวัด มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดกําหนดใหสภาจังหวัดมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

                ๑. ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณที่ทางจังหวัดตั้งข้ึน และสอบสวนการคลังทางจังหวัดตาม

ระเบียบซึ่งจะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไว     

                ๒. แบงสันเงินอุดหนุนของรัฐบาลระหวางบรรดาเทศบาลในจังหวัด                  

                ๓. เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการจังหวัดในกิจการจังหวัด ดังตอไปนี้ 

                      ๓.๑  การรกัษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน                      

                      ๓.๒  การประถมศึกษาและอาชีวศกึษา                     

                      ๓.๓  การปองกันโรค การบําบัดโรค การจัดตั้ง และบํารุงถานพยาบาล                      

                      ๓.๔  การจัดใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา                      

                      ๓.๕  การกสิกรรมและการขนสง                      

                      ๓.๖  การเก็บภาษีอากรโดยตรง ซึ่งจะเปนรายไดสวนจังหวัด                      

                      ๓.๗  การเปลี่ยนแปลงเขตหมูบาน ตําบล อําเภอ และเขตเทศบาล      

                      ๓.๘  ใหคําปรึกษาในกิจการที่กรมการจังหวัดรองขอ   

           สําหรับพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.๒๔๘๑ นี้ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมอีก ๒ ครั้ง ในป     

พ.ศ. ๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

ยุคกอกําเนิด...องคการบริหารสวนจังหวัด(ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๔๐) 

          เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหสภาจังหวัดเปน

เพียงที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด แตขาดอํานาจหนาที่และกําลังเงินที่จะทํานุบํารุงทองถิ่น ดังนั้น 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงไดกําหนดใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด

ขึ้น มีฐานะเปนนิติบุคคล และตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด จนถึง

ปจจุบันอีก ๑๐ ครั้ง ดังนี้  

                  ครั้งท่ี ๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2499 วันที่ ๗ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓ ตอนที่ ๑๖ หนา ๑๒๒ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๔๙๙ โดยยกเลิกความที่วาดวยรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดในมาตรา ๔๐ ของรางพระราชบัญญัติ

เดิม และใหใชความใหมแทนซึ่งใชอยูในปจจุบัน 
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๑๕ 

                  ครั้งท่ี ๒ พะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499 ใหไว ณ 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔ ตอนที่ ๑๑ หนา ๓๐๗ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 

๒๕๐๐ โดยปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ ใหมีบทบัญญัติวาดวยการปดประชุมกอนครบกําหนดสมัยประชุม 

การจัดแบงการบริหารราชการของจังหวัด การใหสิทธิที่จะไมตอบคําสอบถามแกผูวาราชการจังหวัด การให

อํานาจผูวาราชการจังหวัดในการสั่งเพิกถอนมติ ซึ่งไมใชขอบัญญัติจังหวัด การใหอํานาจเก่ียวกับกิจการของ

จังหวัด การใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยในการวางระเบียบเกี่ยวกับการพาณิชย และกําหนดบทบัญญัติ

เก่ียวกับสมาชิกภาพแหงสมาชิกสภาจังหวัดประเภท ๒ ซึ่งสมควรกําหนดเวลาสิ้นสุดไว 

                   ครั้งที่ ๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ ใหไว ณ 

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๐ ตอนท่ี ๑๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑๓       

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๖ โดยยกเลิกความที่วาดวยประเภทรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติเดิม และใหใชความใหมแทนซึ่งใชอยูในปจจุบัน 

                  ครั้งที่ ๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ ใหไว ณ 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓ ตอนที่ ๗๙ ฉบับพิเศษ หนา ๒๒ ลงวันท่ี ๑๖ 

กันยายน ๒๕๐๙ โดยปรับปรุงแกไขความที่วาการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดในมาตรา ๔๐ 

ยุคกอกําเนิด...นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน) 

          เนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ไดประกาศใชมา

เปนเวลานานไมเคยมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งยังกําหนดใหมี         

การเลือกตั้งประธานสภาจังหวัดใหมทุกป ทําใหเกิดการแขงขันกันจนนําไปสูการแตกแยกซึ่งทําใหไมสามารถ

ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๘  ทําใหสภาตําบลทุกแหงมีฐานะเปนนิติ

บุคคล  และตําบลที่มีรายไดเฉลี่ยยอนหลังสามป  ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  ขึ้นไปจะถูกยกฐานะเปนองคการบริหาร

สวนตําบล  ซึ่งเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น  ทําใหเกิดผลกระทบกับองคการบริหารสวนจังหวัดตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด  พ.ศ. ๒๔๙๘  คือ ความซ้ําซอนในเรื่องของพ้ืนที่        

ความซ้ําซอนในเรื่องของอํานาจหนาที่และความซ้ําซอนในเรื่องของรายได 

          ผลกระทบดังกลาวทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของบรรดาสมาชิกสภาจังหวัดในทั่วประเทศข้ึน

เปนระยะ และเปนรูปธรรมมากข้ึนเมื่อไดมีการจัดประชุมใหญข้ึน ท่ีจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๓๙ โดยไดมีการจัดตั้ง “สหพันธสมาชิกสภาจังหวัดแหงประเทศไทย” ขึ้น เพ่ือดําเนินการ

เรียกรองใหทางรัฐบาลออกพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ข้ึนมาบังคับใชโดยเร็ว ในที่สุดก็ไดมี   

การตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้นบังคับใช โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ก ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ และมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

โดยมีสาระสําคัญคือใหสมาชิกสภาจังหวัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทํา

หนาที่หัวหนาในฝายบริหาร และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาจังหวัดอีกสองคน เปน

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สวนในฝายนิติบัญญัติก็ยังกําหนดใหสมาชิกสภาจังหวัดเลือกสมาชิกคนใด

คนหนึ่งเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาท่ีเปนประมุขของฝายนิติบัญญัติและเลือกสมาชิก



 

แผนบรหิารความเสียง หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ปัตตานี 

 

๑๖ 

สภาจังหวัดอีกสองคนทําหนาที่รองประธานสภานิติบัญญัติ เหมือนเดิม  โดยไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เอาไวอยางเปนรูปธรรมใน หมวด ๔  มาตรา ๔๕ 

          โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นมาใชนั้น ตามบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุวา "โดยที่องคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ

บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบใน พื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยูนอก

เขตสุขาภิบาล และ  เทศบาล เมื่อไดมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในการนี้สมควร 

ปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกัน และปรับปรุงโครงสรางของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน" 

          นอกจากเหตุผลของพระราชบัญญัติแลว จากบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภา

ผูแทนราษฎร ซึ่งพิจารณารางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ....... ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม 

๒๕๔๐ ที่ประชุมไดระบุประเด็นวัตถุประสงคของการออกพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี ้

                ๑. เพ่ือจัดระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพซึ่งปจจุบันมีปญหาดานการบริหารการจัดการดานพื้นที่ 

และรายไดช้ําซอน 

                ๒. เพื่อเปนการปรับเปลี่ยน ตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองทองถ่ินที่มี            

การเปลี่ยนแปลงทางดานการขยายความเจริญเติบโตของแตละทองถ่ิน 

                ๓. เพ่ือเปนการถายโอนอํานาจการปกครองสวนภูมิภาคมาสูทองถิ่น โดยใหองคการบริหาร    

สวนจังหวัดทําหนาที่ในการ ประสานกับองคกรปกครองทองถิ่น การประสานกับรัฐบาลและตัวแทนหนวยงาน

ของรัฐการถายโอนภารกิจและงบประมาณที่เคยอยูใน ภูมิภาคไปอยูในองคการบริหารสวนจังหวัด 

                ๔. เพื่อเปนการกระจายอํานาจสูทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มอิสระใหกับองคการบริหาร   

สวนจังหวัดมากขึ้นดวย โดยการลดการกํากับดูแลจากสวนกลางลง 

          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดที่ ๙  มาตรา ๒๘๔ ไดกําหนดใหมี

กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นมาใช ซึ่งตอมาในป 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมีการตรา พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ึนมาบังคับใชเพื่อถายโอนภารกิจตาง ๆ จากหนวยงานในราชการสวนภูมิภาคใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ไวในหมวด ๒  มาตรา 

๑๗ และในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไดมี ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง      

สวนทองถิ่น เรื่อง การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดขึ้น 

ซึ่งถือเปนแนวทางที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี ้

 

  

 



 

แผนบรหิารความเสียง หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ปัตตานี 

 

๑๗ 

          ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด      

พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๓) โดยมีสาระสําคัญ คอื 

ฝายบริหาร 

          ไดมีการกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจาก

ประชาชนทั้งจังหวัด มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป โดย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สามารถแตงตั้ง

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จากบุคคลภายนอกซึ่งไมใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือ

ชวยเหลือในการบริหารงานตามหลักเกณฑ ดังนี ้

                ๑. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสี่สิบ

แปดคน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่คน  

                ๒. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสามสิบ

หกหรือสี่สิบสองคน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามคน    

                ๓. ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยี่สิบสี่

หรือสามสิบคน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสองคน 

          นอกจากนั้นนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ยังสามารถแตงตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาเพื่อ

ชวยเหลือในการบริหารงานไดรวมกันไมเกินหาคน 

ฝายนิติบัญญตั ิ

          ใหแบงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน โดยใช

เกณฑของราษฎรแตละจังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรในปสุดทายกอนท่ีมีการเลือกตั้ง ดังนี้      

                ๑. จังหวัดใดท่ีมีราษฎรไมเกินหาแสนคนใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยี่สิบสี่คน

ประชากรไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได ๑๘ คน 

                ๒. จังหวัดใดที่มีราษฎรไมเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดไดสามสิบคน     

                ๓.  จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน       

                ๔. จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบสองคน       

                ๕. จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินสองลานคนข้ึนไป ใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบแปดคน 

          หลังจากที่ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ฉบับแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 

3)ประกาศใช ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นพรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 14 

มีนาคม 2547 และนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดเขามาเปนผูดําเนินการ



 

แผนบรหิารความเสียง หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ปัตตานี 

 

๑๘ 

กระทรวงมหาดไทยในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๕ โดยไดนําเอา

ระบบใบเหลืองใบแดง มาใชกับผูท่ีทุจริตการเลือกตั้ง จนเปนเหตุใหหลายเขตเลือกตั้งตองมีการเลือกตั้งใหม 

จนกวาจะไดรับการับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง 

          กลาวโดยสรุป องคการบริหารสวนจังหวัด ไดมีการวิวัฒนาการโดยผานกระบวนการปรับปรุง

แกไข และพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ มาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัด คือ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่มีขนาดใหญที่สุดในจังหวัด มีภารกิจครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัด ตามบทบัญญัติของกฎหมายคือ  

                1.  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.2540  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 หมวด 4 มาตรา 45 

                2.  อํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดระบบบริหารสาธารณะตามพระราช 

บัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2   

มาตรา 17 

                3.  ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรื่อง การกําหนด

อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546  

ซึ่งเปนแนวทางท่ีไดยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ 

2.  การปกครอง 
   จังหวัดปตตานี แบงออกเปน ๖๔๒ หมูบาน ๑๑๕ ตําบล ๑๒  อําเภอ  ไดแก อําเภอเมือง
ปตตานี  อําเภอโคกโพธิ์  อําเภอหนองจิก  อําเภอปะนาเระ  อําเภอมายอ  อําเภอทุงยางแดง  อําเภอสายบุรี  
อําเภอไมแกน  อําเภอยะหริ่ง  อําเภอยะรัง  อําเภอกะพอ อําเภอแมลาน และมีหนวยการปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 17 แหง (เทศบาลเมือง 1 แหง  เทศบาลตําบล 16 
แหง) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 96 แหง แบงเปน อบต.ขนาดใหญ 1 แหง ขนาดกลาง 71 แหง 
และ ขนาดเล็ก 24 แหง 

3.  วิสัยทัศน 
   สรางปตตานีเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคณุธรรม  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดํารงอยูบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม อยูรวมกันอยางสันติสุข 
 
4.  พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองตามความตองการของประชาชนและ
สถานศึกษา 

2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนถูกตองตามหลักศาสนา 
3. ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการสงเสริมในทุกกิจกรรม 
4. ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. ดําเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 
6. ประชาชนไดรับบริการอยางสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
7. ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในระบบประชาธิปไตย 
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๑๙ 

8. สรางเครือขายคมนาคมใหเชื่อมโยงระหวางกัน 
9. ประชาชนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล 
10. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอ 
11. ประชาชนทุกกลุมทุกวัยใหความสนใจ ตองการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ 
12. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม 
13. หนวยงาน สวนราชการและองคกรอ่ืน ๆ ท่ีมีหนาท่ีในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

จังหวัดไดรับการสนับสนุนในทุก ๆ ดานอยางทั่วถึง 
 

5.  นโยบาย 
  ๑. นโยบายเรงดวน  
              ๑.๑ สนับสนุนและปองกันแกไขปญหายาเสพติด โดยใหความรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานที่
เก่ียวของ  
              ๑.๒ พัฒนาสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีใหเปนสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล 
และยกระดับความสามารถดานกีฬาของนักกีฬาจังหวัดปตตานีสูความเปนเลิศในระดับชาติและอาชีพ  
              ๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาติดตอสื่อสารระหวางกัน
ในประชาคมอาเซียน  
              ๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาโลกรอน ที่เปนปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความรุนแรง
และสําคัญระดับโลก 
 

          ๒. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
              ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส  
              ๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหความสงเคราะหผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ  
              ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของสังคมตอไปในอนาคต  
              ๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการระบาดของโรคติดตอตางๆ  
              ๒.๕ สงเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยติดตั้งกลองวงจร
ปด CCTV จุดเสี่ยงคลอบคลุมทั้งจังหวัด  
              ๒.๖ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ เชน กีฬาผูสูงอายุ การตรวจสุขภาพเชิงรุกใหกับ
ผูสูงอายุ การใหบริการวัดสายตาพรอมแวนตาใหกับผูสูงอายุ  
              ๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนมาตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกประเภท  
              ๒.๘ สนับสนุนเครือขาย อปพร. ใหมีความเขมแข็ง เพ่ือบริการดานความสงบเรียบรอยและ     
ความปลอดภัยของชุมชน  
              ๒.๙ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนดานสาธารณสุขและสุขภาพดานการกีฬา โดย
สนับสนุนอุปกรณออกกําลังกาย  
              ๒.๑๐ สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนใหการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ
ตางๆ  
              ๒.๑๑ สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น เพื่อพัฒนารายไดของประชาชน  
              ๒.๑๒ ดําเนินการโครงการอบรมสัญจรเพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่  
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๒๐ 

              ๒.๑๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 
 

          ๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ  
              ๓.๑ สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ใหมีรายได และกระจายรายไดเพ่ิมยิ่งข้ึน  
              ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การจําหนายสินคาเกษตรกรรมทุกรูปแบบ  
              ๓.๓ สงเสริมสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ในดานนวัตกรรม  เชน  พัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต  
              ๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) การฝก 
อบรมและการพัฒนาคุณภาพสินคา การจัดใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาพ้ืนเมือง จัดโชวแสดงสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดปตตานีสูตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง  
              ๓.๕ สงเสริมและสนับสนุนสินคา “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” ของจังหวัดปตตานี ใหเปนที่รูจัก
แพรหลาย  
              ๓.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีงานทํา มีอาชีพเสริม เพ่ือเปนการสรางรายได  
              ๓.๗ สงเสริมและสนับสนุน ผลักดันใหจังหวัดปตตานีเปนศูนยกลางผลิตอาหารฮาลาล ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 

          ๔. นโยบายดานการศึกษา  
              ๔.๑ สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหมีคุณภาพ  
              ๔.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  
              ๔.๓ พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู อาจารย นักเรียน) ใหเปนผูมีคุณภาพ มีทักษะ 
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
              ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ดอยโอกาสและขาดแคลน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนใหทันสมัย เชน หองเรียนอัจฉริยะ หองสมุดอัจฉริยะ  
              ๔.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ
การศกึษา  
              ๔.๖ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาทุกประเภททั้งในและนอกระบบใหมีคุณภาพ  
              ๔.๗ สนับสนุนใหมีการสอนเสริม (ติวเตอร) ใหกับนักเรียนชั้น ป.๕-ป.๖ และนักเรียนชั้น ม.๕ - ม.๖ 
เพ่ือสอบเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาที่มุงหวัง  
              ๔.๘ สงเสริมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และทําใหผูเรียนเกิดทักษะประสบการณ 
และมีความสุขในการเรียน สามารถปลูกฝงนิสัยใฝเรียน ใฝหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมี
เวลาใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเหมาะสมกับวัย 
 

          ๕. นโยบายดานการบริการและการทองเที่ยว  
              ๕.๑ สงเสริมดานการทองเที่ยวของจังหวัดปตตานีใหมีการพัฒนา บูรณะแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ของ
จังหวัดปตตานี  
              ๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีทําใหมีผูมาเยี่ยมเยียนจังหวัดปตตานี เชน การแขงขัน
กีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ  
              ๕.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหมีศูนยแลกเปลี่ยนทางดานภาษา วัฒนธรรม และอ่ืนๆ เพื่อรองรับ  
การเขาสูประชาคมอาเซียน 
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๒๑ 

 

          ๖. นโยบายดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
              ๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตามความเชื่อถือ ศรัทธาของ
ประชาชน ในวันสําคัญของทุกศาสนา  
              ๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
              ๖.๓ สงเสริมอนุรักษและพัฒนา ศาสนสถาน และแหลงประวัติศาสตรสถาปตยกรรมของทองถิ่น  
              ๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดปตตานี โดยการจัดทําแผนที่ทองเท่ียวติดตามแหลง
ชุมชนขนาดใหญ เชน สถานีขนสง สถานีรถไฟ เพ่ือเผยแพรแกนักทองเที่ยวและผูสนใจ จัดทําเอกสาร         
การทองเที่ยวที่รวบรวมแหลงทองเที่ยวสําคัญทางประวัติศาสตร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 

          ๗. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน  
              ๗.๑ กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง ใหสามารถตอบสนองความตองการ และ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะเสนทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร แหลงทองเที่ยว 
และพื้นที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการดํารงชีวิตของประชาชน  
              ๗.๒ กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม สะพาน แหลงน้ํา ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
              ๗.๓ ประสาน สนับสนุน ใหความรวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการกอสราง ปรับปรุง เสนทาง
คมนาคม  
              ๗.๔ สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือลด
ความซ้ําซอนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
              ๗.๕ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะในชุมชนหนาแนนและเสี่ยงภัย ใหมีแสงสวางเพียงพอ เพ่ือความมั่นใจ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
              ๗.๖ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานโครงสรางพ้ืนฐานที่มีการรองขอรองทุกขโดย
เรงดวน และเรงรัดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น 
 

          ๘. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
              ๘.๑ สงเสริมและสนับสนุนรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ใน   
การพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ  
              ๘.๒ สงเสริมและสนับสนุนสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ในการจัดทําระบบ
กําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ  
              ๘.๓ สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และภาคประชาชน  
              ๘.๔ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกตนไมและฟนฟูปาไม รวมทั้งสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกจากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 

          ๙. นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ  
              ๙.๑ สงเสริมการกีฬาใหแก เด็ก เยาวชน ทุกระดับ  
              ๙.๒ พัฒนาสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีใหไดมาตรฐาน  
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๒๒ 

              ๙.๓ สงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพื่อแกไขปญหายาเสพติดและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน  
              ๙.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน พัฒนาทักษะดานการกีฬา สูความเปนเลิศ มุงสูมืออาชีพ  
              ๙.๕ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสมานฉันทระหวางองคกรตาง ๆ  
              ๙.๖ สงเสริมและสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด  
              ๙.๗ สนับสนุนใหมีการสรางสนามกีฬาใหมีระดับมาตรฐาน และสถานที่ออกกําลังกาย 
สวนสาธารณะ เพ่ือใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 
 

          ๑๐. นโยบายการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
              ๑๐.๑ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เพื่อใหรองรับ   
การปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
              ๑๐.๒ นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพื่อใหบริการกับประชาชนให
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน 
              ๑๐.๓ สนับสนุนบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีใหไดรับการศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพ่ิมพูนความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  
              ๑๐.๔ บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุดแกประชาชนในจังหวัดปตตานี  
              ๑๐.๕ เปดโอกาสใหประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดปตตานี 
 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตท่ีด ี
   กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการสรางงาน 
          สรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนอาชีพดานการเกษตร และปศุสัตว ตามแนวทาง การเกษตร 
         ทฤษฎีใหมสูนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
   กลยุทธที่ 3 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน และจัดใหมีตลาดกลางจําหนายสินคา 

    ทองถิ่น 
   กลยุทธที่ 4 สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต 

     ผลิตภัณฑและการตลาดของสินคา OTOP 
   กลยุทธที่ 5 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคูการพัฒนาองคความรูดานการจัดการ 
   กลยุทธที่ 6 สงเสริม สนับสนุน ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนสินทรัพยทางปญญาสรางมูลคาทาง 
         เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
   กลยุทธที่ 1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบาย 
         น้ํา ระบบชลประทานขนาดเล็ก และทาเทียบเรือ 
   กลยุทธที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนสง 
   กลยุทธที่ 3 จัดใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 
   กลยุทธที่ 4 กอสราง ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
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๒๓ 

   กลยุทธที่ 5 จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   กลยุทธที่ 1 คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 
   กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ 
        ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 

  กลยุทธที่ 4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
   กลยุทธที่ 5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง 
   กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
   กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ 
        วัฒนธรรมที่สอดคลองตามความตองการของประชาชน 
   กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานใหเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

กลยุทธที่ 4 สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   กลยุทธที่ 5 สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีตางๆ ศิลปะ จารีตประเพณ ี
         วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

  กลยุทธที่ 6 สงเสริมสนับสนุนการกีฬา การทองเที่ยว สันทนาการ 
   กลยุทธที่ 7 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
   กลยุทธที่ ๘ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและสังคมใหคนดีมี 
                                    คุณธรรม 

7.  บทบาทหนาที่ 
     ๑. ภายใตขอบัญญัติตามกฎหมาย มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้  
         (๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรอืแยงตอกฎหมาย  
         (๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
         (๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน  
         (๔) ประสานและใหความรวมมอืในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล และราชการสวนทองถิ่นอ่ืน  
         (๕) แบงสรรเงนิซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่น  
         (๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
         (๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
         (๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
         (๘) จัดทํากิจกรรมใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอื่นที่อยูในเขตองคการบริหาร 
สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือ ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
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         (๙) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให เปนอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดบรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปน ของราชการสวนกลาง หรือราชการสวน
ภูมิภาค อาจมอบใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด  
         บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค อาจมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
          ซึ่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ไดกําหนดวา ใหกิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่น
สมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
         (๑) จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
         (๒) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
         (๓) บําบัดน้ําเสีย  
         (๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
         (๕) วางผังเมือง  
         (๖) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  
         (๗) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา  
         (๘) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด  
         (๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         (๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
         (๑๑) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
         (๑๒) จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา สถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว 
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร  
         (๑๓) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณปูการ  
         (๑๔) ปองกันและบําบัดรักษาโรค  
         (๑๕) จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล  
         (๑๖) สงเสริมการทองเที่ยว  
         (๑๗) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ  
         (๑๘) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
     2. ภายใตประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนด
อํานาจ และหนาท่ี ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๖ ไดกําหนดไวดังตอไปนี ้
         ขอ ๑ ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะในเขต
จังหวัด  
         (๑) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตจังหวัด  
         (๒) เปนการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด ที่
มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวมและไมเขาไปดําเนนิงานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
ในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง  
         (๓) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องหรือมีผูที่ไดรับ
ประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวา ๑ แหงข้ึนไป  
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          ขอ ๒ ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาม ขอ ๑ องคการ
บริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี้ คอื  
         (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัดโดยการสรางและพัฒนา
ระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณในการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีความสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกิจ  
         (๒) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญหรือมีการเก่ียวเนื่องกัน
หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่
ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในจังหวัด  
         (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยาย
ศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัด  
         (๔) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของ
จังหวัด  
         (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําหนาที่เปน
องคกรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อ่ืนในจังหวัด  
         (๖) ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน
ในเขตจังหวัด  
         (๗) ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมถายโอนที่องคการบริหารสวน
จังหวัด “มีหนาที่ที่ตองทํา” 
         ขอ ๓ การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของการสงเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา 
รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของ หรือการเขาไปดําเนินการแทน  
         ขอ ๔ หากมีปญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ในการวินิจฉัยและดําเนินการตาม
ประกาศนี้ 
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8.  โครงสรางองคกร 
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บทที่ 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

   กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ

ลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทําแผน 

การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

ยอมรับได ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีมีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 1. ระบุ

ความเสี่ยงเปนการระบุเหตุการณใด ๆ ท้ังที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค โดยตองระบุวา

เหตุการณนั้นเกิดข้ึนอยางไร 2. ประเมินความเสี่ยงเปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง 

โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 3. จัดการ

ความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และ

สูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดสามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึง   

ความคุมคาที่ตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น  4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบ

และใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง              

เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง

เหมาะสม เพียงพอ ถูกตองและมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) 

ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหา

มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูใน

ระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปน

การทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  1. การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัย

เสี่ยง โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุ

ปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ

ผิดพลาด ความเสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแล

ปองกัน รักษา ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)”  “ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” 

และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนที่จะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม  

      1.1  ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณ

ที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด

ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน  
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      1.2  ปจจัยเส่ียง (Risk Factor)  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงที่จะทําใหไม

บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นไดอยางไร

และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด

ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน ดังนี้  

    1) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน 

เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คูแขง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  

    2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ 

ขอบังคับภายในองคกร  วัฒนธรรมองคกร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรูความสามารถของ

บุคลากร  กระบวนการทํางาน  ขอมูลระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ อุปกรณ  

      1.3  ประเภทความเสี่ยง แบงเปน 4 ประเภท ไดแก  

    1) ความเสี่ยงเชงิยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ       กล

ยุทธ เปาหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององคกรที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตาม

เปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร  

    2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ 

ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานนี้ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน    

    3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบริหาร และ

ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก

ปจจัยภายนอก เชน ขอบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก กรมบัญชีกลาง 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสม เปนตน  

    4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปน

ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวน ไดเสีย  

การปองกันขอมูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจง

กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ

กระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปน

ตนเหตุที่แทจริงเพื่อที่จะสามารถนําไปใชประโยชนในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได  ทั้งนี้      

การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน  จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะห

ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน 

การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน  

  2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห   

การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของ

หนวยงานหรือขององคกร ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้   
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๒๙ 

      2.1  การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมิน    

ความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย  

ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้  

หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่พิจารณา 

ระดับคะแนน 

1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = ปาน

กลาง 

4 =  สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิด

เหตุการณ หรือ

ขอผิดพลาดในการ 

ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ป/

ครั้ง) 

5 ป/ครั้ง 2-3 ป/ครั้ง 1 ป/ครั้ง 1 - 6  

เดือน/ครั้ง 

ไมเกิน 5 

ครั้ง/ป 

1 เดือน/ครั้ง 

หรือมากกวา 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ นอยที่สุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลคาความเสียหาย < 1 หมื่น

บาท 

1 – 5 หมื่น

บาท 

5 หมื่นบาท 

–  2 แสน

บาท 

2 แสนบาท 

–  1 ลาน

บาท 

> 1 ลาน

บาท 

อันตรายตอชีวิต เดือดรอน 

รําคาญ 

บาดเจ็บ 

เล็กนอย 

บาดเจ็บ 

ตองรักษา 

บาดเจ็บ

สาหัส 

อันตรายถึง

ชีวิต 

ผลกระทบตอ

ภาพลักษณ/การ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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   สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง โอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรวาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยไดกําหนด

เกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา 

แผนภูมิความเสี่ยง  (Risk  Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด  (Likelihood) 
 

ระดับความเสี่ยงต่ํา คาคะแนน  ระหวาง 1 - 3 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง คาคะแนน  ระหวาง 4 - 9 

ระดับความเสี่ยงสูง คาคะแนน  ระหวาง  10 - 16 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก คาคะแนน ระหวาง 20 - 25 

 

      2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง  

แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับ 

ความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของ      

ความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถ

วางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้   
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    1) พิจารณาโอกาส ความถีใ่นการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส ความถ่ี ที่จะ

เกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด   

    2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอหนวยงานวามี

ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด   

      2.3  การวิเคราะหความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณา

ความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยง

ในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 

(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบง 

พ้ืนที่เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้   

    1) ระดับความเสีย่งต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง

ในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นสามารถ ยอมรับได

ภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม  

    2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 9 คะแนน ยอมรับ

ความเสี่ยงแตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง  ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมี

การจัดการเพ่ิมเติม  

    3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16  คะแนน ตองมีแผนลด

ความเสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

    4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 20 – 25 คะแนน ตองมี

แผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ํา หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 

  3. การจัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม

ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง 

และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการ หรือ

แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

สถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับ

ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย 4 แนวทางหลัก 

คือ   

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที ่

มอียู ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใด ๆ ให 

ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลที่

จะเกิดขึ้น  

      2) การลดหรือควบคุมความเส่ียง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ 

เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสู 
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เหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน   

      3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับ 

และตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน 

การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น   

      4) การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปใหผูอื่นได เชน    

การทําประกันภัย ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมา

จัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่

จะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได 

รวมท้ังตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย 

  4. การรายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะดําเนินการหลังจากจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดําเนินงาน

ตามแผนแลวจะตองมีการรายงานและติดตามผลเปนระยะ เพือ่ใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยาง

ถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ

วิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผล  

การติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่กําหนดไว ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนด 

ขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผล โดย 

สามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ   
 

      1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลา

ที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน   
       

      2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยู

ในการดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน   
 

  5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพื่อให

มั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการ 

หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได

จริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยาง

ตอเนื่อง โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง



 

แผนบรหิารความเสียง หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ปัตตานี 

 

๓๓ 

ประจําปตอผูบริหาร เพื่อใหมั่นใจวามีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมี

ประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการ สามารถลดและควบคมุความเสี่ยงที่เกิดข้ึน

ไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพ่ิมเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปน

วัฒนธรรมใน   การดําเนินงาน 
 

  6. การทบทวนการบริหารความเส่ียง  เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง 

ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง จึงเปนการทบทวนประสิทธิภาพ

ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให

ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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บทที่ 4 

แผนบริหารความเสี่ยง 

  ในปงบประมาณ 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศกึษารวบรวมขอมูลขององคกร เพ่ือระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนแลวทํา

การประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑการประเมินมาตรฐาน  โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อ

ทําการวิเคราะหหาคาและจัดลําดับความเสี่ยงที่ตองดําเนินการกอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให

บุคลากรในองคกรทราบและปฏิบัติตามได นอกจากนี้ตองรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนและทําการ

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง 

และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก          การควบคุมความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่

เกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยูหลังมีการจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มีการทบทวน

ประสิทธิภาพของแนว  การบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 

  แผนบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ประกอบดวยงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

เกิดข้ึน ความเสี่ยง/สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง         การควบคุม การ

ประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด และผูรับผิดชอบงาน/กิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น  โดยมี

รายละเอียดตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตาน ี

 

ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตาน ี

1. กิจกรรม        
การรายงานและ
การติดตามผล 
 

- การรายงานไม
ครอบคลุมทุก
ขั้นตอน 

 
 
 

- การปฏิบัติ
เก่ียวกับการ
รายงานขอมูล  
ไมเปนไปตาม
ขอเท็จจริง      
ไมสามารถไปใช
ประโยชนใน  
การตัดสินใจได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. จัดระบบการสอบ
ทานและติดตาม
ประเมินผลให
ครอบคลุมทุก
ขั้นตอนของการ
บริหารงบประมาณ 

๒. จัดใหมีการทบทวน
รูปแบบและความ
ตองการใชรายงาน
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

- ประเมินความ
เหมาะสมของ
รูปแบบรายงาน
และการใช
ประโยชน 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

2. กิจกรรมการขอตั้ง
งบประมาณ 
 

- เจาหนาที่
ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย 
ขอบังคับไม
ละเอียด 

- การตัง้งบ ประมาณ
สูง/ต่ําไมสอดคลอง
กับความเปนจริง
ตามแผน
ยุทธศาสตร 4 ป 

 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. จัดทําแผนงบ 
ประมาณสอดคลอง
กับภารกิจ
วัตถุประสงคและ
เปาหมายของ
หนวยงาน 

๒. มีการตรวจสอบ
การตั้งงบประมาณ
ใหถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ 

- ประเมินความมี
ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
พิจารณาการ
ขอตั้งงบ 
ประมาณเพื่อ
เตรียมการ
ชี้แจงเหตุผล
และความ
จําเปน 

 

ระยะเวลา 
3 เดือน 

มิ.ย.62 – 
ส.ค. 62 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 

 

3. กิจกรรม        
การบริหารและ
การควบคุม
งบประมาณ 
 

- เจาหนาที่ศึกษา
ขอระเบียบ วิธี
ปฏิบัติไมละเอียด 

 
 

- การดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
ไมเปนไปตาม
แผนการ
ปฏิบัติงาน  

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดจาง 

๒. มีระบบควบคุมการ
ใชจายเงินและระบบ
รายงานผลการใช
จายเงนิตลอดจน
ระบบติดตามผล
การปฏิบัติงาน 

- มีการติดตามผล
การดําเนินงาน
การใชจายเงิน
อยางสม่ําเสมอ
ถูกตอง ทันเวลา
ของการรายงาน
การใชจายเงิน 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

4. กิจกรรมการจัดหา
ทรัพยสิน 
 

๑.  คณะกรรมการ
รวมจาก
ผูแทนภาค
ประชาชนไม
มีประสบการณ
ในการจัดหา
ทรัพยสิน 

๒. ราคาในการ
จัดหา
ทรัพยสิน
เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว 

1.  การปฏิบัติงาน
เก่ียวกับจัดหา
พัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบฯ 

2.  ทรัพยสินที่
จัดหาขาด
คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 
ไมเปนไปตาม
เปาหมายและ
วัตถุประสงค 

 

ต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยการพัสดุ 

๒. กําหนดแผนการ
จัดหาทรัพยสินที่
ชัดเจนและ
ดําเนินการจัดหา
ตามแผนที่ได
กําหนดไว 

 

- ติดตามดูแลให
มีการแตงตั้ง
ผูชํานาญการ
เปนคณะ 
กรรมการรวม
ในการจัดหา
ทรัพยสิน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

 

5. กิจกรรมการใช
ทรัพยสินและการ
เก็บรักษาทรัพยสิน 
 

- ผูมาขอใช
ทรัพยสิน  
บางครั้งใช
ทรัพยสินอยาง
ไมถูกวิธี จึงทํา
ใหเกิดความ
เสียหายแก
ทรัพยสิน 

- ทรัพยสินเสื่อม 
สภาพกอนครบ
อายุการใชงาน 

ต่ํา การลด 
ความเสี่ยง 

- การยืมพัสดุใหผูยืม
ลงลายมือชื่อแสดง
เหตุผลและกําหนด
วันสงคืนในทะเบียน
ยืมทุกครั้ง 

- มีการใชและ
ดูแลทรัพย สิน
ใหเปนไปอยาง
มปีระสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

6. กิจกรรม        
การซอมแซมและ
การบํารุงรักษา
ทรัพยสิน 
 

- เจาหนาที่ไมมี
ประสบการณ
ในการตรวจสอบ
ทรัพยสินกอนที่
จะทําการ
ซอมแซมและ
บํารุงรักษา 

 

- การใชจายเงินใน
การซอมแซมพัสดุ
ไมเกิดความคุมคา 
และประหยัด 

ต่ํา การลด 
ความเสี่ยง 

๑. มีการตรวจสอบ
หรือสอบทาน
ทรัพยสินอยาง
สม่ําเสมอ 

๒. จัดทําทะเบียน
ประวัติและ      
การซอมแซม
บํารุงรักษา
ทรัพยสินเปน
ปจจุบัน 

 

- สามารถใช
ทรัพยสินของ
ทางราชการ
อยางคุมคาและ
เกิดประโยชน
สูงสุด 

 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

7. กิจกรรมการ
จําหนายทรัพยสิน 
 

- เจาหนาที่ไมมี
ความชํานาญใน
ขั้นตอนการ
จําหนายและ
ระเบียบพัสดุฯ 

 

- การจําหนายพัสดุ
ลาชา ไมเปนไป
ตามระเบียบ 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

- กํากับดูแลการ
จําหนายทรัพยสินให
เปนไปตามระเบียบ
พัสดุฯ 

 

-  ทําใหทรัพยสิน
ที่ชํารุดสามารถ
จําหนายออก
จากทะเบียน 
และคงเหลือ
ทรัพยสินเปน
ปจจุบัน 

 

ม.ค. 62 –  
เม.ย. 62 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

8. กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ  
ใหความรูดาน
กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับสําหรับ
เจาหนาที่ 
 

- เจาหนาที่ไม
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ และ
ขอบังคับที่วาง
ไว 

 

- การปฏิบัติงานไม
เปนไปตาม
ระเบียบและ
ขอบังคับที่วางไว 

สูง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. กฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับที่
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน 

๒. มาตรการการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 

- เจาหนาที่มี
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมาย 
ระเบียบและ     
ขอบังคับที่
เก่ียวของใน 
การปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายนิติการและ
พาณิชย 

 

9. กิจกรรม
ประชาสัมพนัธให
ความรูดาน
คอมพิวเตอร
สําหรับเจาหนาที่ 
 

- เจาหนาที่ดาน 
IT  ปรับตัวไม
ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหมและ 
ไมมีความรู
ความสามารถ
ใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
ไดมาใหมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

- การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่เกิด
ความลาชา 

สูง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. ชนิดและประเภท
ของ  Hardware และ 
Software 

๒. โครงสรางของศูนย
คอมฯและการมอบ 
หมายอํานาจหนาที่ 
และความรับผิดชอบ 

๓. จํานวนจนท.ที่มี
ความรูความ 
สามารถดาน IT  

๔. การเปลี่ยน แปลง
อยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีใหม     

- เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
เปนไปตาม
ระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติที่
กําหนด 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

10. การประเมินผล  
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

๑. มาตรฐานการ
ประเมินของ
ผูบังคบับัญชาไม
เทาเทียมกัน 

๒. บุคลากรไม
เขาใจ
หลักเกณฑใน
การประเมิน 
ทําใหไมยอมรับ
ผลการประเมนิ 

1. เจาหนาที่ไดรับ
การประเมินไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน 

2. การประเมินไม
เปนไปตาม
กําหนด
ระยะเวลา 

สูง 
 
 
 
 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 

๑. มีระบบการ
ประเมินบุคลากรใน
รูปคณะกรรมการ 

๒. กําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 
 

- ติดตามการ
ปฏิบัติงานโดย
ผูบังคบับัญชา
ตามลําดับชั้น
พบวาจนท.ที ่
ยังปฏิบัติงาน
โดยไมเขาใจ
กฎหมาย 
ระเบียบที่
เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหารงาน
บุคคล 

 

11. การพัฒนาบุคลากร 
 

๑. เจาหนาที่
ไมไดรับการ
พัฒนาอยาง
ทั่วถึงและ
ตอเนื่อง 

๒. การพัฒนา
บุคลากรไม
เกิดประสิทธิภาพ 

1. เจาหนาที่ขาด
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

2. การปฏิบัติงานไม
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. มีหลักสูตรฝกอบรม/
สัมมนาบุคลากรใน
หนวยงาน 

๒. นโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- การพัฒนา
บุคลากรยังไม
ทั่วถึงและไมเกิด
ประสิทธิภาพ 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหารงาน
บุคคล 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

12. การมอบหมาย 
 

๑. การมอบหมาย
งานไมตรงกับ
ความรูความ 
สามารถของ
บุคลากรและ
ไมตรงกับ
ตําแหนง 

๒. การมอบหมาย
งานไมชัดเจน 

 1. การปฏิบัติงานไม  
     มีประสิทธิภาพ  
     และประสิทธิผล  
     และเกิดความ 
     ลาชา 
 2. การปฏิบัติงานไม 
     มีประสิทธิภาพ 
     และประสิทธิผล 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. จัดใหมีการนําฐาน 
ขอมูลดานบุคลากร
และคุณลักษณะ
เฉพาะตําแหนงมา
ใชในการพิจารณา
มอบหมายงาน 

๒. กฎหมายระเบียบ
และขอบังคับที่
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานยัง
ไมเขาใจกฎหมาย
ระเบียบและ
ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานทํา
ใหงานเกิด
ความลาชาและ
ไมทันตอ
เหตุการณ 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหารงาน
บุคคล 

 

13. การสรรหา บรรจุ
และแตงตั้ง 
 

๑. การวางแผนดาน
อัตรากําลังเกี่ยวกับ
การสรรหาบรรจุ
และแตงตั้ง
บุคลากรใน
หนวยงานไม
เหมาะสมสอดคลอง
กับนโยบาย 

๒. ขาดบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงาน
เกิดความลาชา 
ไมเปนไปตาม
กําหนด
ระยะเวลา 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. กําหนดหลักเกณฑ
และมาตรการใน  
การสรรหา บรรจุ
และแตงตั้ง
บุคลากรใหชัดเจน
และเปดเผย 

๒. มีการจัดทําแผน
อัตรากําลังทุก
ระยะ ๓ ป 

- การดําเนิน การ
สรรหาบรรจุ
และแตงตั้งไม
เปนไปตาม
กรอบแผน
อัตรากําลัง ๓ 
ป 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหารงาน
บุคคล 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

14. การธํารงรักษา
บุคลากรที่มี
ความสามารถไวใน
หนวยงาน 
 

๑. เจาหนาที่ขาด
ขวัญ และ
กําลังใจใน    
การปฏิบัติงาน 

๒. มีการลาออก 
โอน ยายของ
เจาหนาที่อยู
เสมอ 

 

1. การปฏิบัติงาน
ไมมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

2. ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรูความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 

สูง 
 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

๑. จัดใหมีการทํา
ขอตกลงหรือ
สัญญาการ
ปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาและ
ผลงาน 

๒. จัดใหมีผูรับผิดชอบ 
กําหนดหลักเกณฑ
และระยะเวลาใน
การพิจารณาเลื่อน
ระดับและตําแหนง 
 

- การควบคุมที่มี
อยู ยังทําใหมี
ความเสี่ยงอยู
เนื่องจาก
เจาหนาที่มี 
การลาออกโอน 
ยายอยูเสมอ
เนื่องจากขาด
ขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหารงาน
บุคคล 

 

15. การจัดองคกร 
 

๑. ความไมเขาใจ
ในระเบียบ
กฎหมายและ
นโยบายของ
รัฐบาล 
 
 
 

1. การปฏิบัติงาน
ไมมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

 
 
 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

๑. จัดทําแผน
อัตรากําลังทุก
ระยะ ๓ ป 

๒. กําหนดโครงสราง
หนวยงานและแผน
อัตรากําลัง ๓ ป 

1. การควบคุมที่
มีอยู ยังทําให
มีความเสี่ยง
อยูเนื่องจาก
เจาหนาที่มี
การลาออก
โอน ยายอยู
เสมอ 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหารงาน
บุคคล 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

๒. โครงสราง
หนวยงาน
และการจัด
อัตรากําลังไม
เหมาะสมและ
สอดคลองกับ
ภารกิจหนาที่ 

 

2. บุคลากรกับ
ภารกิจงานที่
ไดรับ
มอบหมายไม
เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. ขาดขวัญ
กําลังใจใน 
การปฏิบัติงาน 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

16. การดําเนิน

โครงการฝกอบรม

ครูผูสอนการ

อานอลักุรอาน 

ตามแนวกีรออาตี 

ประจําป 2561 

- ความปลอดภัย

ในการเดินทาง

ของผูเขารับ

การฝกอบรม 

ซึ่งเดินทางมา

จากทุกอําเภอ

ในพ้ืนที่จังหวัด

ปตตานี 

 

 

- ผูเขารับการ
ฝกอบรมนอย 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

- มีการจัดที่พักสําหรับ
ผูเขารับการอบรมที่
อยูตางอําเภอ 

- ควบคุมดูแล
ผูเขารวม
โครงการ เพ่ือ
ความปลอดภัย 

30 กันยายน 
2562 

ฝายสงเสริม 
การมีสวนรวม
ของประชาชน 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

17. การประชุมสภา

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี 

1. สมาชิกสภา

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานีไมเขา

รวมประชุม 

2. ขาดจิตสํานึก

ตอสวนรวมใน

การเขารวม

ประชุม 

- สภาองคการ
บริหารสวน
จังหวัดปตตานีไม
มีประสิทธิภาพ 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

1. มีหนังสือเชิญ
ประชุม โดยให
เจาหนาที่สงถึง
บานและมีการเซ็น
รับไวเปนหลักฐาน 

2. ประสานแจงเตือน
ทางโทรศัพท 

1. มีการอบรมให
สมาชิกสภา
อบจ.ปตตานี 
เขาใจถึง
ระเบียบ
ขอบังคับการ
ประชุมสภาฯ 

2. สรางจิตสํานึก
ตอสวนรวมและ
เขารวมประชุม
ทุกครั้งที่ม ี 
การประชุม 

30 กันยายน 
2562 

ฝายการประชุม
สภาอบจ. 

 

18. การจําหนาย

ทรัพยสินท่ีชํารุด

และเสื่อมสภาพ

ประจําป 

1. ทรัพยสินที่อยู 

ในความรับผิดชอบ

ดูแลรักษาอยูใน

หนวยงานอ่ืน 

2. การสงมอบ

ทรัพยสินที่มี

สภาพชํารุด

หรือเสื่อมสภาพ 

- ทรัพยสินหายเกิด
ความเสียหายตอ
ทางราชการ 

สูง การลด 
เสี่ยง 

- ติดตามเรงรัด
ประสานงานใหกับผู
ที่รับผิดชอบดูแล
ทรัพยสินทําการ
สงคนืทรัพยสินที่
ชํารุดและ
เสื่อมสภาพใชงาน
ไมได 

- การควบคุมที่มี
อยูยังเพียงพอ 
สามารถลด
ความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่ง 

30 กันยายน 
2562 

ฝายสงเสรมิ 
การมีสวนรวม
ของประชาชน 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

กองแผนและงบประมาณ 

19. การจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

- ประชาชนสวน

ใหญยังไมเห็น

ความสําคัญใน

การประชุม

ประชาคม วามี

ความสําคัญ

อยางไร 

- ทําใหการจัดทํา
แผนพัฒนาอบจ.
ปตตานีผานการมี
สวนรวมจาก
ประชาชนนอย 

ปานกลาง การลดความ
เสี่ยง 

- ประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบถึง
ความสําคัญในการ
ประชุมประชาคมวา
มีความสําคัญอยางไร
บาง และประชาชน
จะไดประโยชน
อะไรบางในการเขา
รวมประชุมฯ 

 

- มีการประชา 
สัมพันธอยาง
สม่ําเสมอให
ประชาชนไดรับ
ทราบ
ตลอดเวลาถึง
ความ สําคัญ
ของการเขารวม
ประชุม
ประชาคม 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

 

20. การจัดทําแผน   

การดําเนินงาน 

1. การกําหนดหวง

ระยะเวลาใน

การดําเนนิงาน

บางโครงการไม

สามารถกําหนด 

เวลาใหแนนอน

ได จึงตองกําหนด 

เวลาเพ่ิมข้ึน 

- การดําเนิน
โครงการของ 
อบจ.ปตตานีไม
เปนไปตาม
แผนการ
ดําเนินงานที่วาง
ไว 

ปานกลาง การลดความ
เสี่ยง 

- กําชับสวนราชการให
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ติดตามผลการ
ดําเนินโครงการ
อยางสม่ําเสมอ 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝายนโยบาย
และแผนงาน 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

2. เจาหนาที่ไม

นําแผนการ

ดําเนินงานมา

เปนคูมือใน

การปฏิบัติงาน 

 

21. งานติดตามและ

ประเมินผล

กิจกรรม 

1. สถานการณ

ความไมสงบ

ในพ้ืนที่ 

2. งบประมาณ

ของอบจ.

ปตตานีมี

จํานวนจํากัด

ไมเพียงพอใน  

การพัฒนา

และตอบ 

สนองความ

ตองการของ

ประชาชน 

1. มีความเสี่ยงใน
การเดิน 
ทางออกติดตาม
และประเมินผล
โครงการในแต
ละไตรมาส 

2. การดําเนิน
โครงการและ
ติดตาม
ประเมินผล   
ไมครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

 
 

สูง ลดความเสี่ยง 1. วางแผนการออก
ติดตาม โดยแยก
ออกเปนรายไตร
มาส จํานวน 4 
ไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. มีการประสาน 
งานกับสวน
ราชการผูที่
เก่ียวของใน
พ้ืนที่ที่ดําเนิน
โครงการ 

2. โครงการที่
เปนโครงสราง
พ้ืนฐานควร
ออกตรวจ
ติดตามพรอม
คณะกรรมการ
ตรวจงานจาง 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝายตรวจ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนงานและ

โครงการ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

3. การออกตรวจ

ติดตามในชวง

ไตรมาส      

3 – 4 จะมี

จํานวนมาก 

จึงอาจทําให

ไดขอมูลท่ีไม

สมบูรณ 

เนื่องจาก

หนวยงานของ

รัฐจะไดรับ  

การจัดสรร

งบประมาณ

ในชวงเวลา

ดังกลาว 

3. การแกไข
ปญหาความ
เดือนรอนของ
ประชาชนไม
ครอบคลุมทุก
ปญหาในพื้นที่ 

2. มีคณะกรรมการ
จัดทําแผน
พิจารณาและ
ติดตามผลแผน
คณะกรรมการใน
แตละชุดได
พิจารณาไตรตรอง
โครงการ/กิจกรรม
ของ อบจ.ปตตานี
เปนอยางดี 
เพ่ือที่จะตอบสนอง
ความตองการและ
แกไขปญหาความ
เดือนรอนของ
ประชาชนไดอยาง
แทจริง 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

22. การจัดทํา

งบประมาณรายได

ประจําป 

1. ขาดการ

วิเคราะห

ขอมูล 

2. นโยบาย

เรงดวน

ระหวางป 

- ทําใหมีการโอน
เงินและแกไขคํา
ชี้แจงงบประมาณ
รายไดหลาย
รายการ 

สูง การลด 
ความเสี่ยง 

1. จัดทําแผนใหมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกครั้ง 

2. วิเคราะหขอมูลใน
การตั้งงบประมาณ
ใหชัดเจนในการตั้ง
งบ 

- สงเสริมการให
ความรูภายใน
องคกร เพ่ือให
การปฏิบัติงาน
เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝายงบประมาณ  

กองคลัง 

23. การจัดทํางบ

แสดงผลการ

ดําเนินงาน 

- เขียนตัวเลขผิด 

เขียนตัวเลข

สลับกัน ทําให

เกิดความคาด

เคลื่อนในการ

ทํางาน ซึ่งไม

ตรงกับกระดาษ

ทําการกระทบ

ยอดรายจาย

งบประมาณ 

(จายจากรายรับ) 

- ทําใหการจัดทํา
งบแสดงผลการ
ดําเนินงานลาชา 
เพราะตองเช็ค
ยอดใหตรงกับ
กระดาษทําการ
กระทบยอดฯ 

ต่ํา การลด 
ความเสี่ยง 

- ตรวจสอบความถูก
ตอง โดยเช็คความ
ถูกตองกับกระดาษ
ทําการกระทบยอด
รายจายตาม
งบประมาณฯ 

- การควบคุม
อยางตอเนื่อง 
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบัญช ี  
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

24. การจัดทําทะเบียน

รายจายตาม

งบประมาณ 

- รายละเอียด

หนาฎีกาไม

ถูกตอง ผิดหนา 

ผิดขอ ผิดหมวด 

- ทําใหการยกยอด
ไปทํางบแสดงผล
การดําเนินงาน
ผิดพลาด 

ต่ํา การลด 
ความเสี่ยง 

- กําชับใหเจาหนาที่มี
ความละเอียด 
รอบคอบมากยิ่งข้ึน 

- การควบคุมไม
เพียงพอ 
เนื่องจาก
เจาหนาที่ขาด
ความละเอียด 
รอบคอบ 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบัญช ี  

25. การบันทึกบัญชีใน

ระบบ e-laas   

1. การยกเลิก

ฎีกาไมเปนไป

ตามข้ันตอน 

2. ออก

ใบเสร็จรับเงิน

ผิดประเภท 

- ทําใหงานติดขัด 
เพราะวาระบบ 
e- laas ตองทํา
อยางตอเนื่อง
และเปนปจจุบัน 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

- ตองศึกษาระบบ    
e-laas อยาง
ตอเนื่อง 

- การควบคุมที่มี
อยูไมเพียงพอ 
ตองลงขอมูลให
เปนปจจุบัน 
และเขา
ฝกอบรมเพ่ิม
ความรู 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบัญช ี  

26. การคางชําระคา

เชาที่ดินเขต

อุตสาหกรรม

จังหวัดปตตาน ี

1. สัญญาเชา

ที่ดินมีระยะ

เวลานาน

หลายป 

2. คาเชาที่ดิน

โดยรวมมีมูลคา

คอนขางสูง 

1. การชําระคาเชา
ลาชา 

2. ผูเชาบางรายไม
ชําระคาเชา 

3. มีหนี้คางชําระ 
 
 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

1. กําชับเจาหนาที่ให
ปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับที่กําหนด
และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ 

 
 

1. ตรวจทานการ
ปฏิบัตงิาน
ตามกฎหมาย 
ระเบียบและ
มติคณะ 
รัฐมนตร ี

 

30 กันยายน 
2562 

ฝายเรงรัดและ
จัดเก็บรายได 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

3. ลูกหนี้ไมได

ปฏิบัตติาม

สัญญา 

4. เจาหนาที่

ไมไดติดตาม

ดําเนินการกับ

ลูกหนี้คาง

ชําระอยาง

ตอเนื่อง 

4. การติดตามหนี้
ที่ไมตอเนื่อง 
ทําใหรายได
ลดลง 

2. ติดตามการจัดทํา
รายงานการรับเงนิ
รายไดประจําวัน
และการจัดทํา
ทะเบียนคุมให
ถูกตองเปนปจจุบัน 

3. เนนย้ําเจาหนาที่
ติดตามการชําระ
หนี้ของลูกหนี้ โดย
การสงหนังสือแจง
ใกลครบกําหนด
ชําระหนี้ แจงเตือน
ครั้งที่ 1, 2, 3 

4. แบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบ
และตรวจสอบความ
ถูกตองในการจัดเก็บ
รายได การรับชําระหนี้ 
และการจัดทํา
ทะเบียนคุมใหชัดเจน 

2. การประเมิน 
ผลจาก
หลักฐานการ
รับเงินรายได 
การรับชําระ
หนี้และการ
จัดทํา
ทะเบียนคุม
ทุกครั้ง 

3. ตรวจสอบ
รายงานการ
รับเงนิรายได
ประจําเดือน
และรายงาน
ลูกหนี้คาง
ชําระ
ประจําเดือน 

 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง     หนวยตรวจสอบภายใน อบจ.ปตตานี 

51 

ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

 4. ตรวจสอบ 
การจัดทํา
ทะเบียนคุม
และการจัด 
เก็บรายได
ตรงกัน 

กองชาง 

27. การสํารวจ 

ออกแบบ 

ประมาณราคา 

- มีโครงการตั้ง

จายใน

ขอบัญญัติ

งบประมาณ

จํานวนมาก ทํา

ใหการสํารวจ

ออกแบบ

ประมาณราคา

เปนไปอยางเรง

รีบเกิดขอ 

ผิดพลาดมาก 

- ดําเนินโครงการ
ลาชาไมเปนไป
ตามแผนการ
จัดซื้อจัดจาง 

สูง การลด 
ความเสี่ยง 

1. การคาํนวณ 
ออกแบบ 
ตรวจสอบ โดย
วิศวกร 

2. ตรวจสอบราคา
วัสดุที่ใช โดย
อางอิงจากพาณิชย
จังหวัด และราคา
ทองตลาด 

3. ตรวจสอบ
กลั่นกรองความ
ถูกตองตามสาย
บังคับบัญชา 

- ประชุมหัวหนา
ฝายงาน     
เพ่ือรายงาน
ความกาวหนา
ปญหา 
อุปสรรคและ
ระดมความคดิ 
เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหาเปน
ประจําทุกเดือน 

มกราคม 
2562 

ฝายสํารวจ
ออกแบบ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

28. การควบคุมงาน

กอสราง งานซอม

บํารุงและงาน

ทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่น (ถายโอน) 

1. การเขียน

รายงานการ

ควบคมุงาน

เนื้อหาไม

ครอบคลุมไม

เปนไปตาม

ขอเท็จจริง 

2. วัสดุ อุปกรณ

และบุคลากร

งานซอมบํารุง

มีไมเพียงพอ

กับประมาณ

งาน/ความ

ตองการของ

ราษฎร 

 

 

 

 

1. ไมเปนไปตาม
ระเบียบฯ สตง.
อาจมีขอ
ทักทวง 

2. แกปญหาความ
เดือนรอนของ
ราษฎรไดลาชา 

สูง การลด 
ความเสี่ยง 

1. ตรวจสอบรายงาน
การควบคุมงานให
เปนไปตามระเบียบ
โดยเครงครัด 

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
เพ่ิมเติมให
เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน/พื้นที่
รับผิดชอบ 

- ประชุมหัวหนา
ฝายงาน     
เพ่ือรายงาน
ความกาวหนา
ปญหา 
อุปสรรคและ
ระดมความคดิ 
เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหาเปน
ประจําทุกเดือน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายกอสราง
และซอมบํารุง 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

29. งานเครื่องจักรกล

ดานการพัฒนา 

งานซอมบํารุงรักษา

เครื่องจักรกลและ

รถยนตสวนกลาง 

งานทะเบียนประวัติ

เครื่องจักรกลและ

รถยนตสวนกลาง 

1. เครื่องจักรกล

มีจํานวนไม

เพียงพอกับ

ความตองการ 

2. งบประมาณมี

จํากัด 

3. เครื่องจักรกล

และรถยนต

สวนกลางมี

อายุการใช

งานมาก ทํา

ใหสิ้นเปลือง

คาซอมไม

คุมคา 

1. ใหบริการ
ประชาชนได
ลาชา 

2. ไมเพียงพอกับ
คาใชจายใน 
การบํารุง 

3. สิ้นเปลือง
งบประมาณใน
การซอมบํารุง 

สูง การลด 
ความเสี่ยง 

1. ตรวจสอบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ
โดยสวนรวม 

2. ควบคุมการเบิก 
จายน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลืน่ 

3. ตรวจสอบสภาพ
ของเครื่องจักรกล
และรถยนต เพื่อ
ทําการซอมตาม
สภาพขอเท็จจริง 

4. ควบคุมการ
เบิกจายอุปกรณ
และอะไหล 
 
 
 
 

- ประชุมหัวหนา
ฝายงาน     
เพ่ือรายงาน
ความกาวหนา
ปญหา 
อุปสรรคและ
ระดมความคดิ 
เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหาเปน
ประจําทุกเดือน 

มกราคม 
2562 

ฝาย
เครื่องจักรกล

และยานพาหนะ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

5. ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวย
การใชและรักษา
รถยนตขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 
2548 

30. งานควบคุมการ

กําจัดขยะอนัตราย 

/ ขยะติดเชื้อ   

งานดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมภายใน

เขตอุตสาหกรรม

ปตตานีใหความรู

และสรางจิตสํานึก

ใหแกประชาชน

ดานสิง่แวดลอม 

1. เครื่องจักรกล

มีอายุใชงาน

มากอยูใน

สภาพเกาไม

คุมคาในการ

ซอมบํารุง 

2. ขาดแคลน

บุคลากร

ผูเชี่ยวชาญ

ดาน

สิ่งแวดลอม 

1. ไมสามารถเปด
ใหบริการระบบ
บําบัดน้ําเสีย
และระบบ
เตาเผาขยะ
ภายในเขต
อุตสาหกรรม
ปตตานี สงผล
กระทบตอ
ภาพลักษณการ
ดําเนินงานของ
หนวยงาน 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

1. ตรวจสอบและ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ 

2. ตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักร เชน 
ระบบเตาเผา 
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
รถยนต เพ่ือทําการ
ซอมตามสภาพ
ขอเท็จจริง 

- ประชุมหัวหนา
ฝายงาน เพ่ือ
รายงานความ 
กาวหนาปญหา 
อุปสรรคและ
ระดมความคดิ 
เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหาเปน
ประจําทุกเดือน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 



แผนบริหารความเสี่ยง     หนวยตรวจสอบภายใน อบจ.ปตตานี 

55 

ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

2. ไมสามารถ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมได
อยางถูกตอง
ตามหลัก
วิชาการ 

3. ควบคุมการเบิกจาย
อุปกรณและ
อะไหล 

4. ใหความรูและสราง
จิตสํานึกใหแก
ประชาชนดาน
สิ่งแวดลอม 

31. งานจัดซื้อจัดจาง 

งานทะเบียนพสัดุ 

1. มีโครงการตั้ง

จายในขอบัญญัติ

งบประมาณ

รายจายประจําป 

เปนจํานวนมาก 

ทําใหตองดําเนิน 

การจัดซื้อจัดจาง

ครั้งละหลาย

โครงการ เพื่อให 

เปนไปตามแผน

อาจกอใหเกิด

การผิดพลาดได 

1. การบริหารงาน
พัสดุของกอง
ชางเปนไปอยาง
รีบเรงอาจเกิด
ความผิดพลาด
ได 

2. ควบคุมไมทั่วถึง
เกิดการสูญหาย 

สูง การลด 
ความเสี่ยง 

1. ถือปฏิบัติตามพรบ.
การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และ
ระเบียบกระทรวง 
การคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

2. จัดทําทะเบียน
ทรัพยสินประจําป 

- ประชุมหัวหนา
ฝายงาน เพ่ือ
รายงาน
ความกาวหนา
ปญหา 
อุปสรรคและ
ระดมความคดิ 
เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหาเปน
ประจําทุกเดือน 

ภายใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝาย
เครื่องจักรกล

และยานพาหนะ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

2. พัสดุและ

ทรัพยสินที่

จัดซื้อ/จัดหา

เพ่ือใชใน

กิจการของ

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดและใช

แกปญหา

ความเดือน

รอนใหแก

ราษฎร มี

จํานวนมาก

ยากที่จะ

ตรวจสอบ

และควบคุม 

อาจสูญหาย

ได 

 

3. จําหนายทรัพยสิน
ที่เสื่อมสภาพ 

4. กํากับดูแลการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารตาม
ระเบียบ 

5. จัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจาง 

6. ลงทะเบียนพัสดุให
ถกูตอง 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

32. การจัดซื้อจัดจาง 1. การจัดซื้อจัด 

จางมีขอ 

ผิดพลาด

คลาดเคลื่อน 

2. การจัดซื้อจัด

จางมีความ

ลาชา 

- ทําใหการบริหาร
พัสดุลาชาและมี
ความคลาด 
เคลื่อน 

สูง การลด 
ความเสี่ยง 

1. การตรวจทานจาก
ผูบังคบั บัญชาและ
กองคลัง 

2. การอบรมพัฒนา
บุคลากรที่ไดรับ
มอบหมาย 

1. กําหนดแนวทาง 
การตรวจทาน
จากผูบังคับ 
บัญชาและกอง
คลัง 

2. ผลการอบรม
พัฒนาบุคลากรที่
ไดรับมอบหมาย 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายสงเสริม
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 

33. งานจัดทํา

แผนพัฒนา

การศึกษาสี่ป 

(พ.ศ. 2561 – 

2564) 

- บุคลากรบางสวน

ของกองการ ศกึษาฯ 

และสถานศึกษา

ในสังกัดขาด

ความเขาใจ

หลักการแกไข 

เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง

โครงการตาม

แผนพฒันาฯ 

- การแกไข 
เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
โครงการตาม
แผนพัฒนา
การศกึษาสี่ปไม
เปนไปตาม
ระเบียบฯ 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

- ผูบังคบับัญชา
กําหนดแนวทาง  
การแกไขเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง
โครงการตาม
แผนพัฒนา
การศกึษาสี่ป 

- ผลการแกไข
เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง
โครงการตาม
แผนพฒันา
การศกึษาสี่ป 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายสงเสริม
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

34. งานโครงการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัด 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

ความตระหนัก

ในการปฏิบัติ

หนาที่ตาม

จรรยาบรรณ

และมาตรฐาน

วิชาชีพของครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

ไมเพียงพอ 

2. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

ความกระตือ 

รือรนในการ

พัฒนาตนเอง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาไม

เพียงพอ 

1. ผูเรียนไดรับ
การจัด      
การเรียน     
การสอนไมเต็ม
ศักยภาพ ทํา
ใหผลการเรียน
ต่ํา 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาไม
เพียงพอ 

3. สถานศึกษาใน
สังกัดไดรับ   
การนิเทศไม
ตอเนื่อง 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

- ผูบังคบับัญชา
กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ
นิเทศโรงเรียนใน
สังกัดใหมีการออก
นิเทศตามแผนการ
นิเทศอยางสม่ําเสมอ 
และใหผูนิเทศท่ีมี
ความชํานาญในแต
ละงานใหคําแนะนํา
แกผูรับการนิเทศ 

- ผลการ
ดําเนินงาน
โครงการนิเทศ
โรงเรียนใน
สังกัด 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ฝายบริหาร
การศกึษา 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

3. การดําเนิน  

การนิเทศ

สถานศึกษาใน

สังกัดไมเปนไป

ตามแผนการ

นิเทศทําให

ขาดความ

ตอเนื่องใน

การนิเทศ 

35. งานพัฒนาการ

เรียนการสอน 

1. แผนการจัด 

การเรียนรู

ของครูมี

รูปแบบไม

หลากหลาย 

2. ครูจัดกิจกรรม

การเรียนการ

สอนไมเปนไป

ตามแผนการ

จัดการเรียนรู 

1. ผูเรียนไดรับ 
การจัดการเรียน 
การสอนไมเต็ม
ศักยภาพ ทําให 
ผลการเรียนต่ํา 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา 
คุณภาพ
การศกึษาไม
เพียงพอ 

ปานกลาง การลด 
ความเสี่ยง 

- ผูบังคบับัญชา
กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ
นิเทศโรงเรียนใน
สังกัดใหมีการออก
นิเทศอยางสม่ําเสมอ 
และใหผูนิเทศท่ีมี
ความชํานาญในแต
ละงานใหคําแนะนํา
แกผูรับการนิเทศ 

- ผลการ
ดําเนินงาน
โครงการนิเทศ
โรงเรียนใน
สังกัด 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝายบริหาร
การศกึษา 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

3. ขาดสื่อและ

นวัตกรรม

ประกอบการ

จัดกิจกรรม

การเรียนรู 

4. จัดกิจกรรม

การเรียนการ

สอนไม

ครอบคลุม

เนื้อหา ไม

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดเก็บ
และเผยแพร
ขอมูล
สารสนเทศ
เก่ียวกับงาน
ควบคุม
ภายในยังไม
ทั่วถึง 

2. ขาดการ
สื่อสารทํา
ความเขาใจให
ผูเก่ียวของ
ทราบเก่ียวกับ
การควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 

1. การรับรูขอมูล
สารสนเทศ
เก่ียวกับงาน
ควบคุมภายใน
ไมท่ัวถึง และ
สืบคนขอมูลฯ
ไดยาก 

2. ผูเก่ียวของไมมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ   
การควบคุม
ภายในที่ดี
เทาที่ควร 
 
 
 
 
 

 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การลด 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประสานเจาหนาที่
ผูดูแลระบบ
สารสนเทศ เพ่ือ
เผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตและ
ชองทางอื่น ๆ โดย
เนนความปลอดภัย
และการเขาถึง
ขอมูล 

2. เชิญหัวหนาและ   
ผูปฏิบัติเขารวม
ประชุมทําความ
เขาใจในการจัดทํา
รายงานการ
ควบคุมภายใน   
ทุกครั้ง 
 
 
 

- การควบคุมที ่ 
มีอยูเพียงพอ
สามารถลด
ความเสี่ยงได 
ในระดับหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนบริหารความเสี่ยง     หนวยตรวจสอบภายใน อบจ.ปตตานี 

62 

ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

37. งานตรวจสอบ

ภายใน 

 

1. ไมมีคูมือใน 

การปฏิบัติ 

งานที่ชัดเจน 

2. การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง

ของขอ

กฎหมายที่

เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

1. ขาดแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
ใหเกิด
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
เทาที่ควร 

2. การปฏิบัติงาน
ไมตอเนื่องและ
ไมเปนปจจุบัน 

3. เจาหนาที่ตอง
เสียเวลาใน
การศกึษาทํา
ความเขาใจใน 
กฎหมายและ 
ระเบียบใหม ๆ 
ที่เกิดขึ้น 

 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตาม
มาตรฐานและ
หลักเกณฑที่
กระทรวงการคลัง
กําหนด 

2. ติดตามการปรับ 
ปรุงเปลี่ยนแปลง
ขอกฎหมายที่
เก่ียวของใหเปน
ปจจุบัน เพ่ือปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 

- การควบคุมที ่ 
มีอยูยังไม
เพียงพอควร
จัดทําคูมือ  
การปฏิบัติงาน 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK /CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล 
การควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา 
เริ่มตน/สิ้นสุด 

(BEGIN - 
THE END) 

(8) 

ผูรับผิดชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 

หมาย
เหต ุ

NOTE 
(10) 

38. งานบริหาร 
ความเสี่ยง 

 

1. ยังไมมีแผน
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ขององคกร 

2. บุคลากรขาด
ความรู     
ความเขาใจใน
การบริหาร
จัดการ     
ความเสี่ยง 

 

1. ขาดกรอบ
แนวทางใน  
การปฏิบัติงาน
ใหเกิดความ
ชัดเจน  

2. การปฏิบัติงาน
ยังไมมี
ประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 

สูง 

 

การลด 
ความเสี่ยง 

1. จัดทําแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

2. คัดเลือกบุคลากรที่

เก่ียวของเขาอบรม

ใหเกิดความรูและ

ทักษะในการ

ปฏิบัติงานได  

อยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การควบคุมที ่ 
มีอยูเพียงพอ
สามารถลด
ความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่ง   
ควรจัดทําแผน
บริหารความ
เสี่ยงของ
องคกร 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 
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บรรณานุกรม 
 

“พระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561” 
( 2561, 19 เมษายน ) ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 27 ก หนา 21     

 
“มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561”  

    ประกาศ ณ  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2561)  
                      กรุงเทพมหานคร 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2562) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ระบบออนไลน) แหลงท่ีมา   
http://ga.kpru.ac.th/audit/images/pdf-Knowledge/internal-control-and-risk-
Management.pdf (10 มีนาคม 2562) 

 
 ผศ. ดร. ชัยณรงค  ขันผนึก (2562) การบริหารความเสี่ยงขององคกร (ระบบออนไลน) แหลงที่มา    

www.kmscpcru.wordpress.com/2011/07/03/การบริหารความเสี่ยงของ-2/    
(27 มีนาคม 2562) 
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ภาคผนวก 
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รายงานติดตามความกาวหนา/ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............. 

หนวยงาน................................................. 
ณ วันท่ี........................................................... 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
เดิม 

กิจกรรม
ควบคุม/จัดการ

ความเสี่ยง 

การประเมินผล
สําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรม
ควบคุม/จัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

รอยละ
ของ
ความ

คืบหนา 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
เหลือ 

ปญหา/
อุปสรรค 

แนวทาง 
การ
แกไข 
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การประเมินความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................ 

                หนวยงาน : …………………………………………………………    องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 
 

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม 
 

ความเสี่ยง 
 

ผลกระทบ 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส/
ความถี่ 

 

ผล 
กระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง  

ลําดับ 
ความเสี่ยง 
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